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Klublokale: 

Formand: 

Hjemmeside: 

Kasserer: 

Næstformand: 

Bestyrelses- 

medlem: 

Klubblad: 

Hjemmeside: 

Hjermind Gl. Skole 

Hjermind Byvej 28 

8850 Bjerringbro 

Hans Kurt Nielsen 

Vestervang 7   

8850 Bjerringbro. 

 2849 8850 

E-mail: h-k-nielsen@bknet.dk 

Henning Larsen 

Gravbækvej 8, Virklund 

8600 Silkeborg 

 8681 2822   5135 2822 

E-mail: kildsgaard@post.tele.dk 

Frank Kjeldsen 

Trustrupvej 15 

8940 Randers SØ 

 8642 0015 

E-mail: frankmk@mail.dk 

Preben Nielsen 

Tindbæk Byvej 3 

8830 Tjele 

 8645 0081   2873 1983 

E-mail: prnielsen@godmail.dk 

Kurt Rasmussen 

Skovvangsvej 6 

8450 Hammel 

 8696 9316   4040 0316 

E-mail: kurt5@mail.dk 

mailto:frankmk@mail.dk
mailto:prnielsen@godmail.dk
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Mandag den 5 Maj var vi ude at køre 
Car-Team løbet som startede hos 
dette firma i Hammel hvor vi fik udle-
veret køre orderen og kom i gang men 
efter 3 rubrikkort var vi på herrens 
mark og var ved at opgive men vi fulg-
te efter nogle af de andre selv om det 
ikke er vores måde at køre løb på men 
vi fandt tilbage på sporet og kom der 
ud af med masser af god oritering og 
masser af fine tilladelser inden vi 
mødte en HTK hvor vi var godt forsin-
kede inden turen gik ned over Tinning 
Hede til Tinning hvor der igen skulle 
køres rundt inden vi mødte OTK 1 som 
jo var Mr. tidskontrol. Etape 2 gik ind i 

Vitten rundt ved kirken et par gange 
inden turen gik på landet hvor der var 
en gård hvor vi skulle køre på græsset 
og en anden hvor P. pladsen skulle 
måles op. Hvorefter vi turen gik mod 
Hammel igen hvor sønnik holdt slut-
kontrol. Med en transport til Mari-
ann`s brød og kaffe hvor vi fandt ud af 
at vi ikke havde misset et eneste skilt 
trods den svage start. Vi blev nr.2, 
bedste placering i år. 

Et godt løb hverken for langt eller an-
det så ros til løbsledelsen. 

        
  Hilsen Britta og Hans Kurt. 

 

Rimelig stor. Rimelig rar. 

A: Vi har stadig lyst til at få nye kunder 

 i Bjerringbro 

 

B: Vi vil kun have saudiarabiske 

 multimilliardærer i kundekredsen 

Bjerringbro afdeling 

Torvegade 2 

8850 Bjerringbro 

Sparkron.dk 
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   Konsekvenser af at 

   vi er blevet store  # 8 



 4 

 

Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

Sommerfest-Løbet 2014 

http://www.team-boas.dk/
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TILLÆGSREGLER FOR ORIENTERINGSLØB  

Konkurrencen afholdes i henhold til reglement for BOAS-LØB i  

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

Sommerfest-Løbet 2014. 

 Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport. 

 Løbets navn:  Sommerfest-Løbet 2014 . 

 Type:    Lukket Klub-løb for BOAS medlemmer. 

 Dato:    Lørdag den 28. juni 2014. kl. 13.00. 

 Løbsleder:   Frank Kjeldsen  Tlf.: 8642 0015 

     E-mail.: frankmk@mail.dk 

 Menu:   Der serveres salatbord, kartoffelsalat, vi forsøger med lidt fra grillen. 

 Pris:    10 € eller 70 kr. 

 Servering:   Der kan købes øl, vand og vin til sædvanlige klubpriser. 

 Tilmelding:   Senest mandag den 23. juni. 

     Tlf.: 2849 8850 · E-mail: h-k-nielsen@bknet.dk 

 Betalingsmåde:  Ved start / eller mål. 

 Møde/Samlingssted: Frank Kjeldsen 

     Trustrupvej 15 

     8940 Randers SV 

 Mødetid:   Kl. 13.00. 

 Medbring:   Bil, vandresko og rigtigt godt humør. 

  

 Særlige bestemmelser:  

 Frank har i år lagt sig i selen for at finde på nye spidsfindigheder til årets sommerfest, det kan være 

 at der skal køres et lille let orienteringsløb (som alle kan finde ud af) eller der kan være tale om et 

 lille vandre orienteringsløb, kun løbslederen ved hvad årets sommerfest byder på. 

 Ved en af posterne vil der være udlagt depot i form af kaffe kage m.m. Mellem 1 og 15 timer når i 

 til  samlingsstedet, her vil der være små olympiske discipliner (non golf). 

 Herefter hjælpes vi med at tænde grillen op og der vil være grill og klubhygge  til  ud på aftenen 

 ( natten ). 

 Håber alle i BOAS med familier og venner vil møde op så vi kan få en rigtig hyggelig sommerfest. 

 

    

 

    Med                                   Frank Kjeldsen 

mailto:frankmk@mail.dk
mailto:h-k-nielsen@bknet.dk
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Favrskovavis: 

bjerringbro@profiloptik.dk 

BANEGÅRDSPLADSEN 10  ·  8850 BJERRINGBRO 

TLF.  86 68 33 77  
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Vel ankommet til start ved Skoda i Thisted i solskinsvejr. Men et kvarter før første star begynder det 
at regne. Så tænker man bare åh-nej, for noget af det værste er at køre o-løb i regnvejr. Men vejrgu-
derne var med os og det holdt op med at regne. 

Kurt og Alexander startede som nogen af de første, en ½ time før os. 

Nå men tiden oprandt, hvor vi fik lov til at køre. Vi startede med en lille køretur på 8 min. til re-start. 
Den var placeret på en parkeringsplads ved en kirke i udkanten af byen.  

Vi fik lov at start og kom afsted. Efter kort tid kom vi til en landbrugsmaskinhandel, hvor vi kørte på 
kryds og tværs. Men allerede på side 2 kørte vi forkert. Dette opdagede vi dog først ved mål. Dette 
kostede 2 manglende skilt og en 1. plads. 

Så lige en tur omkring maskinhandlen inden vi skulle til tidskontrol. 

Vi fik tid om kom videre ud på landet, rundt om gårde og gylletanke. Dog også med nogle små byer. 
Vi kørte også rundt ved fabrik som havde et kæmpe jernlager som man kunne køre rundt mellem de 
forskellige jernstakke. Vi kom endnu engang til en tidskontrol og var færdig med at køre rutebog 1. 
Vi fik en transportetape til et nyt løbsområde. Vi kom til tidskontrol hvor vi skulle have rutebog 2.  
Her fik vi en lille pause, da der var mange der og der skulle startes med 2 min mellemrum. 

Endelig kom tiden hvor vi fik lov at starte igen. Masser af god orientering med klare og tydelige kort-
udklip. Pludselig skulle man køre en retningspil hvor der står smal bro. Og det var måske godt nok, 
da det kun var en smal jernplade uden gelænder. 

Vi kommer til en kæmpe gård. På afstand ser den flot ud med takkede gavle o.s.v. 

Men dette billede falmede hurtigt når man kom tæt på. Den var meget forfalden, med knuste ruder 
og sammenstyrtet tag. Men selv om dette kunne vi jo sagtens køre en del rundt der. Snart kom vi til 
tidskontrol som var slutkontrol. Vi fik en transport etape til mål i Snestedhallen. Vi syntes selv det 
havde gået rigtig godt. Men det gik hurtig over da vi måtte sande at det kun rakte til en 5. plads. 

Vi måtte se os slået at et ny oprykket hold som besatte 1. pladsen nemlig Kurt og Alexander. 

Vi fik lidt at spise og lidt snak med de andre inden vi satte kursen mod Bjerringbro. 

           

            Ole Pedersen 
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Stof til BOAS-NYT 
Lidt eller meget, med eller uden foto, alt er velkommen, du er meget 

velkommen til at sende, tekst og billeder på mail til 

kurt5@mail.dk  eller h-k-nielsen@bknet.dk Senest den 25 i måneden. 
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Vi Frank og Kenneth har besluttet at vi vil forsøge at gøre os gællende i C klassen i år, og som følge heraf 
skal vi jo på Sjælland og prøve kræfter med vore sjællandske konkurrenter, det gjorde vi i den forgangne 
weekend. ( 25. -26.  april (Red.) ) 

Vi lagde ud i forrygende flot solskindsvejr fredag formiddag, hvor vi satte kursen mod Ebeltoft og Molslini-
en med afgang kl. 12.30, tandbørsten, deltagerlister, starttider og en madpakke til fortæring under sejltu-
ren var der helt styr på. 

På færgen mødtes vi mere eller mindre tilfældigt med Renee og Hans Ole fra Århus, og Egon og Poul fra 
Randers, som havde fruerne med på bagsædet af den lille Starlet, og skulle på weekend i København sam-
tidigt med at der skulle køres orienteringsløb. 

Ved ankomsten til Sjælland drog Frank og jeg stille og roligt mod Frederikssund, vi skulle overnatte på et 
motel umiddelbart udenfor byen, og havde aftalt med dem at vi kunne afhente nøglen så vi kunne kom-
me ind på værelset uanset hvor når på døgnet vi var færdige med at ”opleve” Sjælland. 

Efter nøgleafhentning drog vi stille og roligt ud for at finde startstedet en forsamlingsbygning der hedder 
Pedersholm i den sydlige ende af Frederikssund. Godt og grundigt forberedte tankede vi bilen købte en is 
og en kop kaffe, og nød begge dele i høj solskin ved kanten af Roskilde fjord. 

Der blev tid til en time på øjet på værelset inde vi i god tid vendte tilbage til startstedet, her fik vi start-
numre til påklæbning udleverede købte en flutes og en vand, og ventede på at klokken skulle blive 19.20 
som var vort starttidspunkt. 

Der skete hele tiden noget, Finner og Svenskere ankom efterhånden, 
og de går ikke ned på udstyret, bil med autotrailer, og orienteringsbil 
på ladet for manges vedkommende, senere viste det sig at udstyret 
ikke gør det alene, da de alle havde store problemer med at finde ud 
af løbet. 

Vi sad som det fremgår af billedet stadigvæk i høj solskin alle mand.   

    

Egon og Poul som havde været omkring København for at installerer 
fruerne på hotel på Amager, og på vejen til Frederikssund havde de 
afleveret fruerne i Fields, så de var noget bekymrede for dankortets 
ve og vel. 

19.20 afsted, start med en transportetape ud til selve startstedet, et 
sted omkring Slangerup. Vi kørte herefter løb i både by og på land, 
med hovedvægten på en kæmpe stor planteskole, hvor vi kørte flere 
etaper op og ned imellem træer og læhegn, der kunne simpelthen 
køres overalt, og det blev der stort set. Vejene var noget ujævne, og 

mange steder så skarpe drej, at de ikke kunde foretages uden bakgear. 

Da vi så havde set alt til planter og vegetation, en ny transportetape midt i det hele. 

Den endte op i udkanten af det militære øvelsesterræn ved Farum/Høvelte. Det var nok fra starten me-
ningen, at her skulle alle vore nordiske brødre have lov til at brænde bilerne rigtigt ud, men ak og ve så 
havde de danske hjemmeværnsjenser beslutte sig for at holde øvelse på området netop den samme 
aften/nat så det blev på både dansk og engelsk gjort klart at der ikke måtte køres stærkere end 30 km. En 
streg i regningen tror jeg. Enten så gemte hjemmeværnet sig ekstremt godt, eller også var de taget hjem 
til natmaden. 
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Det var godt nok blevet mørkt, men vi så ikke et glimt af nogen på de etaper vi kørte her. 

Så en ny god lang transportetape til samlingsstedet det samme som start, det endte op med at der 
var ca. 20 km. mere transport end selve løbet.  

Udregningen foregik i en campingbus ved målkontrollen, og her sad beregnerholdet rigtigt godt, men 
da der så skulle rettes lidt hist og her i idealruten, så skal jeg lige love for at forbindelsen den mod-
satte vej ikke var nær så god, og vi tog til sidst ud på motellet. Kl. lige godt 2 var vi parate til at gå til 
køjs, men en nogenlunde forvisning om at vi var blevet nr. 2 i klassen, med 292 strafpoints, dem der 
vandt havde 234. Det viste sig sidenhen at holde stik, løbet var ganske udmærket orientering af en 
passende sværhedsgrad. 

 

Efter en god nats søvn, og morgenmad på motellet i selskab med Kjellerup og Nr. Snede folk, begav vi 
os så småt mod Stevns. 

På skrå af Sjælland, i blændende flot vejr. Vi ankom i god tid fik tanket og fandt lidt at spise som vi nød 
på en bænk med udsigt over Faxe Kalkbrud, som det siden viste sig at vi skulle stifte nærmere be-
kendtskab med senere på dagen, da et par af etaperne faktisk foregik i og omkring kalkbruddet. 

  

Men vi startede med at fordrive en times tid ved startstedet en 
idrætshal i Faxe Ladeplads, hvor der også var mål og samlings-
sted, men som det fremgår var Mazdaèn klar til endnu en dyst 
på det Sjællandske. 

Vi lagde fra land kl. 15.28, og i modsætning til fredagens løb var 
der start direkte fra startbordet, og kun en transportetape på 
én kilometers penge i slutningen af løbet. 

Vi kørte foruden kalkbruddet i lidt åbent land, lidt skov, og nog-
le etaper i industriområder, og sluttede af med en etape på havnen i Faxe ladeplads. 

Vi så flest Sjæl-ænder, men der var da også ”rigtige” æn-
der, disse to slappede den sammen med en høne et sted 
i nærheden af Faxe Ladeplads. Alt i alt havde vi en smad-
der go` weekend, det er ret så hyggelige mennesker. 
Frank havde fabrikeret et cykelstativ til anhængertræk-
ket med to kraftige projektører på, så vi kunne se bagud 
i nattens mulm og mørke, 

Der faldt da også en hurtig bemærkning på sjællandsk 
”Du har tabt cyklen makker”. 

 

Vi var i mål kl. lidt over kl. 18 og det viste sig at de kontroller som vi til vores skræk kunne konstatere 
at vi manglede for næsten alles vedkommende, var fjernet eller blev slettet. 

Vi havde brugt 22 minutter for meget, men endte alligevel med at have ca. 120 strafpoints færre en 
holdet på 2. pladsen. 

Vi fik en rigtig stor og god gryderet til aftensmad, og der blev uddelt præmier i vores klasse forholdsvis 
hurtigt efter at C holdene var i mål, vi fik vores præmie og enedes om at vende næsen mod Jylland 
efter en rigtig god og oplevelsesrig tur. Vi afsluttede turen ca. ved midnatstid. 

 

Frank og Kenneth  



 

Byggecenteret Bjerringbro · Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro  

86 68 25 44  · www.stark.dk 
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HINGE 

AUTOVÆRKSTED 
v/ Tom Kjeldsen · Randersvej 81 · Hinge · 8940 Randers SV · tlf. 8698 0063 

www.hingeauto.dk 

 Alt inden for autoskader. 

 Reparation af alle bilmærker. 

 Alt rustarbejde udføres. 

 Klargøring til syn. 

 Bremsetest på prøvestand. 

 Diagnosetest med fejlkodeudlæsning. 

 Dækmontering og afbalancering. 

 Autotransport. 

Pia Kjærsgård sidder i en flyver...  

... sammen med en hippie og en præst, da piloten siger over højtalerne, at flyet brænder.   

Da der kun er 3 faldskærme, siger piloten, at de tre selv må slås om, hvem der skal have 
de to sidste.   

Pia siger straks, at hun er den klogeste kvinde i verden, så hun tager den første.   

Præsten siger, at han står i pagt med Gud, så hippien må gerne tage den sidste.   

Hippien siger, at det ikke bliver nødvendigt, da verdens klogeste kvinde lige er sprunget ud 
med hans fjeldræv på ryggen. 

http://www.hingeauto.dk
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På bestyrelsesmøde den 2/11 hos A. Westergård Mammen blev som vedr. sidste OR løb Renault løbet 

den 31/10 drøftet, der var ikke mindre end 109. startende vogne, så det var foreløbig rekord. 

Det blev bestemt at fra 1/1 -1965 skulle løbene tælle til klubmesterskab. Der skulle så oprettes 2 po-

kaler evt. ved velvillig hjælp udefra.1 for sen./ jun. og en for beg. Der ville blive forsøgt at tegne den 

ved forsk. FA i byen. 

Til juletræet skulle kun medlemmer have gratis adgang.  Poser (til) med julegodt skulle købes hos 

Købm. Hanghøj – Johansen og Alf Bruun. 

Der ville endvidere blive foretaget en lille aktion samt andre små sjove ting under festen. 

Eli Dalsgård blev udnævnt som primusmorter for festen. 

Og til sidst: medlemsprotokollen udviser nu 133 medlemmer. 

 

Den 12/1 afholdes bestyrelses møde hos H.C. Hansen Lindevej, her. 

Det blev bestemt at sende 10. deltager til UNIONS orienteringskursus i Herning den 6-7 januar -65. 

Følgende blev udtaget: 

Egon Kristensen – Arne Westergård – Juhl Mortensen – Søren Hørdum- Ser. Mogensen – Sv. Åge Lar-

sen Bent Laursen – H.C. Hansen – N. Knudsen – Knud Laursen. 

B.O.A.S  betaler 25 kr. pr. medlem 

Regnskabet skal på generalforsamlingen til nytår. 

Kontingent på 20 kr. får ------ til nytår. 

Det blev bestemt at der skulle udsendes girokort til medlemmer hvorpå en kontingentkvittering ville 

blive påtrykt. 

Samtidig blev der bestemt at det startende gebyr for medlemmer blev sat til 15.00 kr. og uden gyldigt 

klassekort til 20.00 kr. 

Der blev endvidere foreslået at lærlingere, hvis de ville undvære medlemsbladet kunne få kontingent 

til ½  pris. Dette ville senere blive forelagt generalforsamlingen. 

På Konsulentgården kunne der lejes et lokal for 50 kr. pr mdr med varme og det blev påtænkt at leje 

det som mødelokale og arkiv, samt som lokale for det nye medlemsblad, der skulle udkomme engang 

pr. kvartal, foreløbig prøvetid et år. 

Som redaktør for det nye klubblad påtog Frederiksen Bj-bro Avis sig dette arbejde og som medhjælpe-

re T. Andersen – Hans Zink – K. Laursen – K.E Barslund. 



 

Med sommerfugle i maven kørte jeg 

mit 2. o løb. Første gang var også her 
for ca. et 1/2 år s iden. 

Vi startede ved Ford i Thisted,  turen 
startede med at køre rundt i det meste 

af Thisteds industri det føltes som så-
dan. Her efter en rigtig god og natur-

skøn tur nord og øst for byen, med 
masser af gårde, kalkværker og støv, 

så vi ikke kunne se os selv, og andre. 
En bakke så Mastradaen var ved at mi-

ste fodfæstet, så tilbage til industrien, 
hvem skulle tro der var så meget indu-

stri i Thisted, her med kom vi til mål 

ved Volvo Trukcenter (v. Børge Holm). 

BOAS var repræsenteret med 2 hold i 
C klassen, godt for ellers skulle Verner 

og Erik ha kørt helt alene i klassen. 
Britta og Hans Kurt, Frank og under-

tegnede havde taget turen til Thy, og 
hvor mærkeligt det end lyder trak vi 

det længste strå og kom hjem med ren 
kort 31 st. point på tid. 

En stor tak til gutterne fra Thy for et 
godt og vel tilrettelagt o løb.  

 
MVH. Fra nybegynderen Bente H.  

Mandag den 19 maj var der fløjtet op til endnu 
en afdeling af Den Jyske Femkant, denne gang 
var det AAS med Bernd Thrysøe i spidsen der var 
udset som løbslægger. Der var start lige på og 
hårdt fra XL-byg i Hedensted. Vi startede med at 
skulle tage stilling til om et mål gik over eller ej 
ved den hallen, og videre gik det ind til Løsning 
som blev målt op på kryds og tværs inden at det 
var tid til få noteret tid ved en HTK som var be-
mandet med løbslederen man selv. Turen fort-
satte med lidt mere opmåling af Løsning by in-
den at vi fandt en ny HTK, (som det senere skulle 
vise sig at vi kom til at skulle besøge 4 gange i 

løbet af aftenen). Nu var det så blevet tid til at 
komme en tur på landet, hvor der var et par sto-
re gårde ved Krollerup som lige skulle ses lidt 
efter i ”sømmene”. Endelig var det så ved at væ-
re tid til at finde tilbage til XL-byg for at få bereg-
net kontrolkortet efter dagens strabadser,  re-
sultatet kan ses andet steds i dette blad. Stor tak 
til Bernd for et rigtigt godt løb til en hverdags-
aften, og med en positiv snak om løbet til kaffen. 
Dejligt også at se dette efterhånden kendte om-
råde i dagslys. 
    Alexander & Kurt 
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Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

JT Biler-Løbet 2014. 
Mandag den 2. juni 2014. 

5. afd. af  Den Jyske Femkant. 

4. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS. 
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TILLÆGSREGLER FOR ORIENTERINGSLØB  

Konkurrencen afholdes i henhold til reglement for Bilorienteringsløb i  

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

JT Biler-Løbet 2014. 

  Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport. 

  Løbets navn:  JT Biler-Løbet 2014. 

  Type:    Åbent O-løb 

      5. afd. af  Den Jyske Femkant. 

      4. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS. 

  Dato:    Mandag den 2. juni 2014. 

  Løbsleder:   Emil Nielsen     

  Løbsledelse:   Niels Th. Nielsen 

      Hans Kurt Nielsen   OF 423 

      Britta Hedegaard Nielsen 

  Sekretariat:   Hans Kurt Nielsen 

      Vestervang 7 · 8850 Bjerringbro 

      Tlf.: 2849 8850 · E-mail: h-k-nielsen@bknet.dk 

  Holdkonkurrence:  Ingen 

  Deltagerklasser:  Startgebyr:  Løbslængde: 

  M-A-B   100 kr.   Ca. 40 km + transport. 

  C    100 kr.   Ca. 38 km + transport. 

  D    100 kr.   Ca. 35 km  + transport. 

  T    50 kr.    Ca. 30 km  + transport. 

  Anmeldelse:  www.osport.dk   eller henvendelse til sekretariatet 

  Betalingsmåde:  Ved start. 

  Møde / Startsted  JT-Biler 

      Randersvej 44 · Hammershøj 

      8830 Tjele 

  Samlingssted:  Hjermind Gl. Skole 

      Hjermind Byvej 28 · Hjermind · 8850 Bjerringbro. 

  Første mandskabs mødetid: Kl. 18.30. 

  Første mandskabs starttid: Kl. 19.00. 

  Særlige bestemmelser: HUSK rigtig mailadresse, da al information til deltagerne sendes via mail. 

  BEMÆRK:    For at kunne holde de sædvanlige lave BOAS-priser er det blevet  

      besluttet, at mad skal bestilles ved tilmelding, så vi kan undgå at købe for 

      meget ind.  

  

mailto:h-k-nielsen@bknet.dk
http://www.osport.dk/
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HUSKELISTEN: 
 

Mandag 2. juni kl. 19.00 JT-Biler løbet 
( se side 18 - 19 ) 

 
Fredag 6. juni kl. 18.00 Stjær Boldklub 

( se side 20 ) 
 

Lørdag 14. juni kl. 12.30 Hold DM 
( se osport.dk ) 

 
Lørdag 21. juni kl. 8.30 Uggerhøj løbet DASU CLASSIC 

( se osport.dk ) 
 

Lørdag 28. juni kl. 13.00 Sommerfest hos Frank 
( se side 4 - 5 ) 

 
Lørdag 5 juli DASU CLASSIC 

( se osport.dk ) 

Stjær Boldklubs orienteringsløb er vi blevet involveret i, så vi inviterer hermed alle BOAS medlemmer 

til et hyggeligt orienteringsløb på ca. 50 km. Start fra Stjær Boldklubs klubhus (Vesterbro 32, Stjær 

8464 Galten) fredag den 6. juni og første start er kl. 18.00, så mød op og få et par hyggelige timer den 

første fredag i juni måned, vi tror at der er strafpoint til de fleste. 

        MVH. Frank Kjeldsen & Kurt Rasmussen 


